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العالم

نهش البلدة القديمة :المسجد األقصى محاصر ...باألموال اإلماراتية!
هـ ـ ــي قـ ـضـ ـي ــة «حـ ـ ـص ـ ــر اإلرث»
املذكورة في العقد؟ وهل كانت عائلة
جــودة تعلم إلــى أيــن سيذهب املبنى
والغرض الذي سوف يستخدم فيه؟
ُ
فـ ــي إجـ ــابـ ــة الـ ـ ـس ـ ــؤال األول ،ت ـظ ـهــر
ال ـخ ــرائ ــط أن امل ـب ـنــى ي ـقــع ف ــي إط ــار
البلدة القديمة وهو يبعد عن املسجد
األقـ ـصـ ــى ث ـ ــاث دقـ ــائـ ــق سـ ـي ــرا عـلــى
األقدام ،ويمكن الدخول إليه من باب
ال ـســاهــرة ،ال ــذي يعتبر مــن األب ــواب
امل ـه ـمــة ل ـل ـم ـس ـجــد .وال ي ـ ــزال ال ـع ـقــار
ع ـلــى ح ــال ــه ل ـج ـهــة ب ـق ــاء الـصـيــدلـيــة
واملــؤسـســة الطبية فـيــه ،فــي حــن أن
الـطــابــق الـثــالــث ف ــارغ بــداللــة نــوافــذه
املكسورة واملهملة واألب ــواب املغلقة
إلى األعلى .ويؤكد بعض الجيران أن
البيت عائد إلى عائلة جودة ،ما يدل
على أنهم ال يعلمون بعملية بيعه،
كـمــا لــم يـشــر أح ــد إل ــى وج ــود سكان
في الطابق الثالث.
األهم أن نحو ثمانية بيوت من أصل
عشرة في الشارع نفسهُ ،سربت إلى
امل ـس ـتــوط ـنــن ع ـل ــى مـ ـ ــدار ال ـس ـن ــوات
املاضية ،فيما بات هذا الحي (عقبة
درويـ ـ ـ ــش ض ـم ــن الـ ـح ــي اإلسـ ــامـ ــي)
قــابــا لـلـتـحــول إل ــى منطقة يهودية
في ظل التسريب املتوالي واملباشر
لليهود .وخالل أيام إجراء التحقيق،
سـ ّـربــت عائلة اليوزباشي منزال في
حــي الـسـعــديــة امل ـج ــاور إل ــى جمعية
«ع ـط ـيــرات كــوهـنـيــم» االسـتـيـطــانـيــة
(راجــع العدد  ٢٨٨١الثالثاء  ١٠أيار
 ،)٢٠١٦وه ـ ــو ال ي ـب ـع ــد س ـ ــوى مـئــة
ّ
م ـتــر ع ــن امل ـن ــزل ال ـ ــذي ت ـمــل ـكــه ف ــادي
السالمني مــن عائلة ج ــودة ،وآل إلى
شركة «الثريا» اإلماراتية.
واالنـ ـ ـف ـ ــوغ ـ ــراف وال ـ ـخـ ــرائـ ــط املــرف ـقــة
ت ــوض ــح أن ـ ــه خ ـ ــال خ ـم ــس س ـن ــوات
م ـق ـب ـل ــة ف ـ ــي ح ـ ــال اسـ ـتـ ـم ــر ت ـســريــب
البيوت إلــى املستوطنني عبر البيع
املـ ـب ــاش ــر (ب ـ ــأم ـ ــوال إس ــرائ ـي ـل ـي ــة) أو
الوسطاء (بأموال عربية) ،ستتحول
أجــزاء كبيرة من البلدة القديمة إلى
م ـنــاطــق ي ـهــوديــة ال ـس ـكــن ،م ــا يعني
تهويد محيط األقصى أوال ،كخطوة
أمـ ــر واق ـ ــع ل ـت ـهــويــد امل ـس ـجــد ثــان ـيــا،
فــي ظــل أن ج ــداول (ستنشر الحقا)،
حصلنا عليها من باحثني ومراقبني
مقدسيني تــوضــح أن ــه مــع منتصف
هـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،يـ ـك ــون أكـ ـث ــر م ــن سـتــن
ع ـقــارا ،كبيرا وصـغـيــرا ،مــن األحـيــاء
املــاصـقــة لــأقـصــى ،قــد ص ــارت بيد
املستوطنني.
لـكــن شيئا آخ ــر لـفــت االن ـت ـبــاه خــال
البحث ،هــو الـعـنــوان املـقــدم فــي عقد
الـبـيــع عــن عــائـلــة جـ ــودة .فـكـمــا ظهر
أن الشركة اإلمــاراتـيــة عنوانها غير
دقـيــق والـبـحــث عـنــه فــي الـخــرائــط ال
يوصل إلــى شــيء ،كــان عنوان عائلة
جــودة فيه نــوع من اللبس؛ العنوان
املـ ــذكـ ــور ف ــي ع ـق ــد ال ـب ـي ــع (ال ــوث ـي ـق ــة
الخامسة) هــو ش ــارع حــاتــم الطائي
املبنى رقــم  ،18فيما بـ ّـن البحث أنالعائلة (بيت أديب) تقطن في املبنى
رقم  25من الشارع نفسه .أما العقار
رقـ ــم  ،18ف ـق ــادن ــا إلـ ــى ب ـي ــت يـتـكــون
أيـضــا مــن ثــاثــة طــوابــق ويـطــل على
طريقني (زاوية) ،وله مدخالن وكراج
سيارات وملحق خارجي (غرفة مع
بـ ــاب خ ــارج ــي وآخـ ـ ــر داخـ ـل ــي ل ـه ــا)،
وهو مزود بكاميرات مراقبة جديدة
ومــوزعــة جـيــدا حــولــه .لكن ال يوجد
ج ــرس خــارجــي أو داخ ـلــي كـمــا حــال
البيوت املحيطة به ،ثم تبني أنه عائد
إلى مؤسسة إسبانية دينية اسمها
«القديسة تيريزا».

العائلة البائعة
أم ــا ع ــن ال ـعــائ ـلــة ،فــأظـهــر الـبـحــث أن
ملـيــاء لبنانية ّاألص ــل واسـمـهــا ملياء
درويـ ـ ــش ،وت ـكــنــى مل ـيــاء جـ ــودة على
اس ــم زوج ـه ــا ال ــراح ــل جـ ــواد ج ــودة،
كـ ـم ــا تـ ـس ــاف ــر سـ ـن ــوي ــا إل ـ ـ ــى األردن
ولـ ـبـ ـن ــان واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وال ـس ـع ــودي ــة
(جدة) حيث تقيم ابنتها ندى ،فيما
يقيم معها في القدس ابناها سري

وأديـ ـ ـ ــب .واألخ ـ ـيـ ــر ه ــو ك ـل ـمــة ال ـس ـ ّـر،
واالسـ ـ ــم األس ــاس ــي ف ــي ع ـقــد ال ـب ـيــع،
وهــو مــن عائلة الحسيني الشهيرة
ف ــي ال ـ ـقـ ــدس ،الـ ـت ــي ت ـم ـت ـلــك عـ ـق ــارات
كثيرة تعمل على تأجير عدد منها،
وتقدم نفسها عبر اإلعالم على أنها
ضد تصرفات الشرطة اإلسرائيلية،
م ــع أن أدي ــب نـفـســه ك ــان يـعـمــل لــدى
الشرطة اإلسرائيلية برتبة رقيب أول
فــي القضايا ّالجنائية تـحــديــدا! بل
كان أديب محققا كما تظهر جلسات
محاكمة إسرائيلية ,ثم ترك الشرطة
اإلســرائـيـلـيــة ع ــام  ،2007ولـكـنــه في
 2010و 2011اس ـ ـتـ ــدعـ ــي ك ـش ــاه ــد
بصفته محققا مــع بعض املجرمني
في قضايا جنائية.
بعد ذلك ،عمل أديب في بيع الصلبان
وال ـهــدايــا لـلـسـيــاح اآلت ــن مــن خــارج
فلسطني ،كما استلم من عبد القادر
جودة ّ
(جده) مفتاح كنيسة القيامة،
ال ـ ـ ــذي ت ـ ـتـ ــوارثـ ــه ع ــائـ ـل ــة ال ـح ـس ـي ـنــي
ك ــأم ــان ــة ب ـس ـب ــب خ ـ ــاف الـ ـط ــوائ ــف
املـسـيـحـيــة عـلــى م ــن يـفـتــح الكنيسة
ويغلقها ،فكانوا منذ مئات السنوات
ّ
يحملون هذا املفتاح كحل وسط في
قصة تاريخية يعرفها أهــل املدينة
وت ـحــدثــت عـنـهــا الـصـحــافــة العاملية
واإلسرائيلية واملحلية .أيضا ،يقول
أديب إنه يحمل شهادة دكتوراه من
جامعة «يورك» في كندا ،وتبني أنها
من الجامعات التي تعطي الشهادات
بسهولة ،خاصة أن املتخرجني منها

يفوقون املليون!
ك ــل ه ــذا ي ـج ـ ّـدد الـ ـس ــؤال ع ــن الـغــايــة
مــن ش ــراء ف ــادي ال ـســامــن بـيـتــا من
عائلة (ج ــودة) الحسيني الشهيرة،
وتـ ـح ــدي ــدا م ــن ش ــرط ــي س ــاب ــق ل ــدى
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،ت ـم ـل ــك ع ــائ ـل ـت ــه عـ ـق ــارات
كثيرة في القدس ،علما بأن العائالت
املقدسية تتحرى عادة عمن يشتري
ب ـس ـبــب ف ـض ــائ ــح ال ـب ـي ــع ع ـب ــر ط ــرف
ثالث إلى املستوطنني ،وهو ما يثير
ال ـت ـســاؤل عــن عـلــم الـعــائـلــة بطبيعة
املـ ـشـ ـت ــري وب ـ ــأه ـ ــداف ـ ــه ،وهـ ـ ــل ح ــدث
األمر عبر املكتب املحاماة فقط .لكن
البحث الطويل أوصلنا إلــى صــورة
ت ـج ـم ــع ب ـ ــن طـ ــرفـ ــي الـ ـعـ ـق ــد (ف ـ ـ ــادي
الـســامــن وأدي ــب ج ــودة) قبالة قبة
الصخرة ،اتضح أنها منشورة على
«فــايـسـبــوك» بعد يــومــن مــن توقيع
العقد (نشرت الصورة في  7تشرين
الثاني .)2014

حجج دفاعية مسبقة
بالنسبة إلــى فــادي السالمني ،وبما
أن اإلطـ ــار الـ ــذي يـعـمــل مـعــه (شبكة
م ـح ـمــد دحـ ـ ـ ــان) ي ـس ـت ـف ـيــد م ـن ــه فــي
ق ـضــايــا ت ـجــاريــة وأم ـن ـيــة وإعــام ـيــة
كبيرة ،فإن اإللقاء به في هذه القضية
ح ـم ــل ن ــوع ــا مـ ــن الـ ـش ــك عـ ــن ال ــداف ــع
الستقدامه من الواليات املتحدة من
أجل إجــراء عمليتي البيع والتنازل،
دون االس ـت ـعــانــة بـشـخــوص آخــريــن
ّ
قــد ال يـثـيــرون الشبهة .لـكــن ربــط ما

ح ــدث مــع بـعــض مـسـ ّـربــي الـعـقــارات
وم ـقــاي ـضــة م ـس ــؤول ــن ف ــي الـسـلـطــة
لهم بأموال مقابل تركهم ،مع الدور
الـ ـظ ــاه ــري ال ـ ـ ــذي ي ـف ـع ـلــه ال ـس ــام ــن
ف ــي «ك ـشــف مـل ـفــات ف ـســاد الـسـلـطــة»
ومحاولة إظهار نفسه كبطل في هذا

ثمانية بيوت من أصل عشرة
في الحي المبيع فيه
العقار صارت ملكا للمستوطنين
اإلسرائيليين
ّ
معني بدرجة
املجال ،يوصل إلى أنه
أولى بأن يكون الشخص الذي يلقي
ال ـص ـنــارة لـيـعـلــق بـهــا أح ــد رج ــاالت
ّ
ويكر بعدها الخيط لحشر
السلطة،
مـحـمــود ع ـبــاس إعــام ـيــا ،وال مــانــع
في سبيل ذلــك من ذهــاب املبنى إلى
أيد ثانية ،أكانت عربية أو يهودية،
أي أن ذلك يعزز الفرضية األولى من
جهة ،والثالثة من جهة أخرى.
وف ـ ــي ح ـ ــال املـ ــواج ـ ـهـ ــة ،ي ـس ـهــل عـلــى
ال ـس ــام ــن ادعـ ـ ــاء أن شـ ـ ــراءه امل ـنــزل
كــان لـ«حمايته» مــن الــوقــوع بأيدي
املستوطنني ،ولكن تنازله عن البيت
مل ـص ـل ـحــة ش ــرك ــة إمـ ــاراتـ ـيـ ــة فـ ــي ظــل
تساقط البيوت واحدا تلو اآلخر حول
هذا العقار وفي أحياء أخرى ،واملبلغ
الكبير املدفوع في الصفقة (املفترض

صورة حديثة عن العقار المبيوع في عقبة درويش في البلدة القديمة (األخبار)

أن ال ـس ــام ــن ال ي ـم ـلــك ف ــائ ـض ــا مــن
الـثــروة لفعل ذلــك) ،وطبيعة العائلة
املشترى منها الـعـقــار ،وكــل السياق
الذي استخرجت فيه أوراق ترخيص
شركة السالمني (السرينا) وطريقة
حصوله على الجنسية اإلسرائيلية
والتسهيالت القانونية املقدمة إليه
وم ــن املـسـتـحـيــل أن يـحـصــل عليها
لو كان العمل «وطنيا» ...تدينه أوال
وآخرا.
وقـ ـب ــل ال ـب ـح ــث فـ ــي ق ـض ـي ــة «ح ـصــر
اإلرث» ،ي ــاح ــظ أن ث ـمــة ت ـغ ـيــرا في
طــري ـقــة ال ــدف ـع ــات ف ــي ع ـق ــدي الـبـيــع
املـ ـ ــوقـ ـ ـعـ ـ ــن :األول بـ ـ ــن الـ ـس ــام ــن
وال ـشــركــة اإلم ــاراتـ ـي ــة ،وال ـثــانــي بني
السالمني وعائلة ج ــودة ،خاصة أن
الـعـقــد األول سـبــق فـيــه ت ـنــازل فــادي
ل ــإم ــاراتـ ـي ــن قـ ـب ــل شـ ــرائـ ــه امل ـب ـن ــى.
وال ــدفـ ـع ــات ف ــي األول ك ــان ــت :دف ـعــة
أولى  500ألف دوالر على أي حساب
يختاره السالمني ،ثم مليوني دوالر
على حساب الشركة في الخليل ،وفي
العقد الالحق :مليون ونصف مليون
و 20أل ــف دف ـع ــة أولـ ــى وع ــرب ــون من
السالمني لعائلة الحسيني ،ثم 980
ألــف دوالر ،لتتم  2.5مليون دوالر،
هي القيمة نفسها للعقدين.
والـتـفـسـيــر ل ـهــذا االخ ـت ــاف سـبـبــان:
إم ــا أن ت ـكــون ثـمــة نـسـخــة م ــن «عـقــد
ّأولــي» مسبقة بني السالمني وعائلة
ج ــودة لــم تظهر لـنــا ،وإم ــا أن فــادي
ل ــم ي ـك ــن ق ـ ـ ــادرا ع ـل ــى ت ــوق ـي ــع الـع ـقــد
الثاني قبل أن يملك املبلغ املطلوب،
خاصة أن عليه دفــع مليون ونصف
املليون تقريبا لحظة توقيع العقد
مــع عائلة ج ــودة ،فضال على أن من
وراء «الثريا» اإلماراتية قد يكونون
راغبني في توثيق التنازل قبل انتقال
امللكية إلــى «السرينا» التي يملكها
السالمني .وكــان الفتا أن التفاصيل
التعريفية للمبنى فــي الـعـقــد األول
 2013وال ـثــانــي  2014مـتـطــابـقــة ،ما
يــؤكــد تطابق املـحـتــوى ،إضــافــة إلى
إقـ ــرار ال ـطــرف اإلم ــارات ــي بــأنــه عاين
وش ــاه ــد املـبـنــى ف ــي ال ـق ــدس ،وكــذلــك
أمر املعاينة بالنسبة إلى السالمني.

توثيق البيع

«الحركة اإلسالمية» على علم بالعملية؟
أكثر طرفني تصدرا الحديث عن عملية بيع شقق سلوان ملستوطنني
إسرائيليني كانا السلطة الفلسطينية في رام الله ،و«الحركة اإلسالمية
 الجناح الشمالي» في الداخل الفلسطيني .وبعدما تبني في التحقيقالشبهات حول دور مسؤولني في السلطة ،من املهم السؤال عن قصة
«الحركة اإلسالمية».
كمال الخطيب ،وهو نائب «شيخ األقصى» ،رائد صالح ،كان واضحا
حينما قــال في مقابلة تلفزيونية مع قناة «الـقــدس» قبل عامني ،إن
اإلم ــارات ـي ــن «خ ــدع ــوا أص ـحــاب امل ـن ــازل وأخ ـب ــروه ــم ب ــأن املـشـتــريــن
مستثمرون إمــاراتـيــون يــريــدون إعـمــار املــديـنــة املـقــدســة ،ليكتشف
املقدسيون فــي مــا ُ بعد أن املـنــازل بيعت ملستوطنني صهاينة وأن
الجهات اإلماراتية استخدمت لخداع الفلسطينيني الذين يرفضون
بشكل قاطع بيع منازلهم لإلسرائيليني».
وأض ــاف الـخـطـيــب ،ال ــذي ه ــدد بكشف تفاصيل القضية بــرغــم أن
«الـحــركــة اإلســامـيــة» لــم تكشف أيــا منها الحـقــا ،أن «األم ــوال التي

بسببها تــم بيع  34شقة سكنية فــي حــي سـلــوان وصلت مــن دولــة
اإلمارات إلى أحد البنوك الفلسطينية في بلدة العيزرية ،والبنك خاضع
لسلطة النقد الفلسطينية التي تنص قوانينها على أن أي حوالة مالية
تزيد عن عشرة آالف دوالر يجب التحقق منها واإلبالغ عنها لضمان
أال تكون مندرجة في إطار غسيل األموال أو تمويل اإلرهاب ،وهو ما
ً
يفتح سؤاال آخر عما إذا كانت السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية
قد علمت بهذه التحويالت والغاية منها وغضت الطرف عن األمر».
هذه االتهامات التفصيلية تؤكد أن لدى «الحركة اإلسالمية» ما كان
يثبت تفاصيل العملية ،وإال ما كانت قد أطلقت اتهامات على مستوى
عال ،خاصة أنها تتلقى دعما واضحا من قطر وتركيا والسعودية؟
ٍ
وهل لدى «الحركة» علم بتفاصيل قضايا أخرى وبما تفعله السلطة
وصمتت عنه؟ وهل أتاها خبر مبنى عائلة جودة الذي بيع لإلماراتيني
أيضا ضمن لعبة أخــرى؟ وإذا كان هذا وهي التي ترفع شعار أنها
حامية األقصى ،فلماذا سكتت وتسكت؟

الحـقــا ،يظهر فــي عــام  2015انقطاع
ف ــي األح ـ ـ ـ ــداث يـ ـب ــدو أن ـ ــه راجـ ـ ــع إل ــى
اإلجراءات القانونية ملكتب املحاماة،
املكون من ثالثة محامني هم :محمود
وإيــاد حبيب الله ورام ــي الــرشــق ،ثم
تـظـهــر ث ــاث وثــائــق جــديــدة احـتــوت
خطوات قانونية عــدة جــرت بصورة
متتالية وســريـعــة مـنــذ بــدايــة الـعــام
الـ ـ ـج ـ ــاري .ف ـف ــي ال ـت ــاس ــع م ــن ك ــان ــون
الثاني املاضيّ ،
قدمت ملياء جودة إلى
املحامي إياد حبيب الله توكيال «غير
قابل للعزل» ،هو الوثيقة السادسة،
وذلك إلتمام عملية البيع والتسجيل
والتقاضي وكل العمليات القانونية
ّ
الالزمة بالتفصيل اململ.
بموجب هــذا التوكيل ،ال ــذي يتضح
أنه جاء نتيجة «مالحظة تحذيرية»
مـ ـل ــزم ــة فـ ــي ال ـ ـقـ ــانـ ــون اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
ل ـلــراغ ـبــن ف ــي إتـ ـم ــام ص ـف ـقــة ،يـكــون
حـ ـبـ ـي ــب ال ـ ـلـ ــه مـ ـتـ ـص ــرف ــا كـ ــامـ ــا عــن
ملـيــاء بــاملـبـنــى ،مــن دون أن يستطيع
«أحــد مــن الــورثــة أو أي شخص آخر
ع ــزل الــوك ـيــل (إي ـ ــاد حـبـيــب ال ـل ــه) أو
إب ـطــال الــوكــالــة أو أي عـمــل قــد يؤثر
فــي مـفـعــولـهــا» ،وه ــو مــا يمنع ورثــة
زوجها جواد جودة (والده وإخوته)
م ــن ال ـتــدخــل ف ــي الـعـقــد بـيـنـهــا وبــن
الـســامــن .ه ــذه الـفــائــدة األولـ ــى ،أمــا
الفائدة الثانية ،فهي أن هــذه الورقة
ش ـ ــرط ل ـت ـس ـج ـيــل امل ـب ـن ــى فـ ــي وزارة
القضاء اإلسرائيلية ،كما يتبني في
الــوثـيـقــة ال ـســاب ـعــة ،املـسـتـخــرجــة من
«دائرة أراضي القدس» ،وكان الهدف
منها إبــاغ املحامي إيــاد بأن العقار
صار باسم فادي السالمني ،وذلك في
الــرابــع والعشرين مــن كــانــون الثاني
املاضي ،متضمنا بالغا إلى املحامي
بنقل امللكية.

